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چکیده
کنکاش در الگوهای حاکم بر هر موضوعی ،موجب دستهبندی نظاممند آن مسئله و تبیین بهتر تحووت
آن موضوع در سیر ادوار تاریخ خواهد شد .پاسخدهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان ،بوه لحوار روحیوه
ظریف و آسیب پذیر این افراد ،سیر تحوت

متفاوتی را طی نموده و سیاستگذاریهای مختلفی از سوی

قانونگذاران را به خود دیده است .با توجه به اینکه اجرای صحیحِ دادرسی اطفال و نوجوانوان ،بوه دلیول
اهمیت واتی خود ،میطلبد که دارای الگوها و روشهای خاصی باشد ،تا بتوان دادرسی ویژه و قانونی را
انتظار داشت ،از این رو الگوهای حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان ،برای دادخواهی و دادرسی اطفوال
پیشنهاد و وضع گردیدهاند .مهمترین الگوهای حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان در دنیا را میتووان در
الگوهایی نظیر قانونگرایی ،رفاه و مشارکتی مورد بررسی قرار داد .هر یک از الگوها ،دارای مبنای خاص
میباشند که انتخاب مطلوبترین الگو در هر کشوری تابع سیاست جنایی آن کشور است .در این مقالوه
بر آنیم که عالوه بر تبیین مهم ترین الگوهای حاکم بر پاسخدهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در دنیا،
آثار و نتایج مختصر هر یک از این الگوها را بررسی نماییم تا الگوی غالب بر سیاست جنایی ایوران در
ارتباط با بزهکاری اطفال و نوجوانان مشخص گردد.
کلید واژه ها :اصول دادرسی ،اطفال و نوجوانان ،الگوی رفاه ،الگوی قانونگرایی ،الگوی مشارکتی.
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مقدمه
الگوهای بسیاری در رابطه با دادرسی اطفال و نوجوانان وضـ و یـی بینـی دـده اسـه اـه ا
) .)1999:86اما به راس ی ادام الگو در حقوق ایفری نوین ایران با توجه به وضـ اـوانینی نـون
اانون آیین دادرسی ایفری و اانون مجا ات اسالمی ( )2931جاریسه؟ و ادام مـواد اـانونی مـی
تواند به عنوان یک اصل در ذیل این الگوها مورد مطالعه ارار گیرد؟ در نگاه اول یاسخ دادن به این
سؤاالت با توجه به یرااندگی مواد و عـدم وجـود انسـجام اـافی در وصـوا دادرسـی اطفـال و
نوجوانان و ارائه نکردن الگوی مناسب ا سوی اانونگذار ،به نظر میرسد بسـیار ددـوار اسـهه بـه
طور الی در حقوق ایفری ایران تلفیقی ا الگوهای ایفری اانونگرایی و رفـاه را مـیتـوان مـورد
مطالعه ارارداده
اما دادرسی اطفال و نوجوانان دارای اصول دادرسی منصفانه و الگوهایی میبادند اـه حقـوق
اطفال را تضمین نموده و دادرسی را بر اساس معیارهـای جهـانیپ یذیرف ـه دـده ،همـوار مـیسـا ده
همانطور اه عنوان گردید ا دناو هترین الگوها میتوان به الگوی رفاه ،اانونگرایـی و ماـارا ی
اداره نموده اصولی نون حق داد ن وایل ،اصل برائه ،حق سکوت ،تفهیم اتهام ،غیرعلنی بـودن
دادرسی اطفال ،اصول یربنایی میبادند؛ برای احقاقپ اامل حقوقپ این اار بزهااران یا بزهدیدگان
در دادرسیهای اطفال و نوجوانان میتوان اجرا نموده در اانون آئین دادرسی ایفری این امـرپ مهـم
مورد توجه اانونگذار بوده و ا این رو در مواد  1تا  7به اصول دادرسـی منصـفانه ا دیـدگاه الـی
یرداو ه دده اسهه می توان اصول مزبور را در ذیل الگوهای دادرسی یاد دده مـورد بررسـی اـرار
داد؛ همچنین در فصل نهم ا بخ

دوم این اانون  ،اانونگـذار فصـلی را تحـه عنـوان «تحقیقـات

مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان» او صاا داده اسـه و در فصـلی دیگـر ا بخـ

سـوم نیـز بـه

رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان یرداو ـه اسـهه بـا توجـه بـه ایـن مـواد و مقـررات ،رودـن
میگردد اه اانونگذار به جرایم اطفال ا دیدگاه رودنتری نگریس ه اسه و ا این رو اـه اطفـال
به عنوان یک اارپ مهم در جامعه تلقی میددند اانونگذار هم در اانون مجـا ات اسـالمی مصـو
 2931و همچنین اانون آئین دادرسی ایفری مصو  2931بدانها یرداو ه اسهه النهایه آنکـه ،بـه
نظر میرسد در اانون آئین دادرسی ایفری ،بـا در نظـر گـرف ن اصـول دادرسـی منصـفانه ،حقـوق
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اطفال و نوجوانان بر مبنای الگوی اانونگرایی و رفاه تضمین دده اسـهه ایـن امـور ا دسـ اوردها،
تحوالت و رویکردهای جدیدی میبادند اه در اانون آئین دادرسی ایفـری مـورد یـذیرر اـرار
آن به ودی وواهد آمدـ با یر یا نهادن اصل غیرعلنی بودن دادرسی منصفانه ،دنار اد باه بزرگـی دـده
اسه اه این وود بروالف اصول یذیرف ه دده بینالمللی در ییماننامه حقوق اودک میبادده
 .9مفهومشناسی
برای آدنایی و مطالعه هر موضوعی ،ارائه مفهومدناسی جام و ااملی میطلبد تا ذهن وواننده
را در اثنای مقاله روان سا د؛ ا این رو بروی ا مفاهیم مرتبط در ذیل اداره میدوده
 .9-9مفهوم طفل و نوجوان
واژه اودک در بان ادبیات فارسی با الماتی مانند :اونک ،صغیر ،دو ر یا یسری اه به حد
بلوغ نرسیده بادد ،طفل ،دو ر بچه یا یسر بچه وردسال وههه م رادف میبادـده ( معـین )9 :2939 ،ه
در ارآن اریم و م ون فقهی یا روایی الماتی مانند :طفل ،صبی ،صغیر وههه معادل با المه اـودک
میبادنده المه دیگر «مراهق» اسه یرا در تعریف مراهق آمده اسه« :مقارباً للبلـوغ» یعنـی اسـی
اه نزدیک به بلوغ اسهه د

یا هفه سال اول ندگی اودک بـا عنـوان دوران اـودای اول یـا

وردسالی دناو ه میدود (عمید)339 :2979 ،ه دوران اودای ا نظـر اصـطالحی نیـز ،سـالهـایی
اسه اه در آن مینههـا و دیـدگاههـای بنیـادی فـرد ،ار رهـا و ایـدهآلهـای فـردی و اج مـاعی
اودک تا حدود یادی دکل میگیرنده (عبادی )9 :2933 ،دوران اودای ،بنابر نظـر انوانسـیون
حقوق اودک ،ا دوره طفولیه آغا گا ه و تا یایان نوجوانی ادامه دارده ا آنجا اه سن ،عنصـر
مهمی در مینه اانونگذاری اسه ،انوانسیون حقوق اودک در تعریف وود ،معیار سنی را لحـا
ارده اسهه بر اساس ماده یک این انوانسیون ،منظور ا اودک ،هر انسان امتر ا  23سال اسه،
مگر این اه طبق اانون سن ام تری بـرای اعمـال در مـورد اـودک تعیـین دـده بادـده (نـا ر اده
ارمانی و امامیغفاری)297 :2939 ،ه در ا ب فقهـی بـرای وـروز ا اـودای و رسـیدن بـه حـد
بزرگسالی معیارها و عالئمی ذار دده اسه؛ همچون تغییرات ـاهری ،احـ الم ،اثبـات دـعور وههه
(فریدونی)3-21 :2931،ه بر یایه تعلیمات فقهی و ن ایج حاصله در ایران مالک تعیین بلـوغ جنسـی
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میزان سن در افراد اسه ،بدین نحو اه اانونگذار سن بلوغ را برای دو ران  3سال و برای یسران 29
سال تمام امری تعیین نموده اسهه

الگوها و اصول دادرسی منصفانه در دادرسی اطفال ،بدین مفهوم اسه اه در جلسات دادرسی
اطفال و نوجوانان ،می بایسه یـک سـری الگوهـا و اصـولی رعایـه گردیـده و در دادرسـی آنـان
اجرایی دوده این الگوها در ااورهای گوناگون مخ لفاند؛ در حقوق ایفری ایران ،الگـویی اـه
مدنظر اانونگذار اسه ،تلفیقی ا الگوهای اانونگرایی و رفاه میبادده الگوی اانونگرایی به وض
اانون توجه گردیده اسه و در الگوی رفاه نیز به رفاه حال طفل توجه مـیدـوده اصـولی همچـون :اصـل
اانونی بودن ،تفهیم اتهام وههه را میتوان در ذیل الگوی اانونگرایی و اصولی همچون حق داد ن وایل و
تاکیل یرونده دخصیه را در ذیل الگوی رفاه مورد مطالعه ارار داده در نهایه در حقوق ایران ،الگـوی
ماارا ی به معنای حقیقی به ووبی تبیین ناده اسه و جایگاهی برای آن وجود ندارده
 .4تبیین جايگاه الگوهای حاکم در حقوق کیفری نوين ايران
مهم ترین الگوهای حاام بر دادرسی اطفال و نوجوانان ،را میتوان در وصوا مـواد مخ لفـی
ا اوانین ایفری نوین ایران مورد مطالعه ارار داد ،برای مثال اانونمند بودن دادرسی اطفال و تفهیم
اتهام را میتوان در وصوا الگوی اـانونگرایـی مـورد مطالعـه اـرار داده بررسـی ایـن الگوهـا ا
اهمیه اساسی برووردار وواهد بوده این الگوها عبارتند ا الف) رفاه ) اانونگرایی ز) ماارا ی
4ـ .9الگوی رفاه
در این نوع الگو ،اه اغلب به دیوه غیر رسمی اسـه ،رسـیدگیهـا بـه وسـیله مربیـان و افـراد
واصی صورت میگیرده این الگو تا اندا های در حقوق ایـران جایگـاهی نـدارد و دـاید بـهعنـوان
نزدیک ترین نهاد به این الگو ،می توان به نهاد میانجی گری ادـاره نمـود اـه ایـن نهـاد نیـز فاصـله
یادی با الگوی رفـاه دارده در الگـوی رفـاه اـه ا آن بـا نـام الگـوی وـدمات اج مـاعی نیـز یـاد
نموده اند ،اصل بر آن اسه اه ودمات اج ماعی برای اطفال و نوجوانـان ارائـه مـیگـردد و توجـه
اصلی به سمه رفاه این ادـخاا اسـهه در ایـن الگـو تاـریفات دادرسـی ایفـری وجـود نـدارده
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دیدگاه رفاه برای عداله نوجوانان بر نهار اصل اساسی م کی اسه:
 فقدان مسئولیه یا عدم توانایی ارتکا جرم
 رسیدگی غیر رسمی
 تأمین مناف اودک به به رین نحو )) Muncie, 1999 :266ه
بعضی ا ااورها به رودنی یک مدل رفاه را به عنوان یایه برای بروورد با جوانان در اانون یـا
الاال در عمل به عنوان نمونه ناان دادهاند اه نمونه آن ااـور آلمـان اسـهه در آلمـان ایـنگونـه
اسه اه «هم مجا ات و هم آمو ر باید در حدود نـارنو عـداله جوانـان منطبـق بادـده» در
حالی اه اانون دادگاه جوانان ،یک سیس م جزء در حدود سیس م عـداله ایفـری بزرگ ـر اسـه،
سیس م عداله نوجوانـان آلمـانی بـه بـا اج مـاعی اـردن ح ـی جوانـان ا طریـق مداولـه رفـاهی
موصوف میبادده در واا ح ی با جوانان سن  23تا  11سـال اـه اانونـاً بزرگسـاالن مسـئول تلقـی
می دوند ،در راس ای به رین مناف آنها به عنـوان نوجـوان رف ـار مـیدـود و تحـه اـانون دادگـاه
جوانان مجا ات میدوند() Albrecht, Hans-Jorg,1997:223ه
در رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان مراج ذیصالح ان ظامی و اضایی م صدی ااـف،
تعقیب ،تحقیقات مقـدماتی و محاامـه همـواره بایـد مصـالن و منـاف عالیـه اطفـال و نوجوانـان را
نصب العین وود ارار دهند و ا هر گونه برووردی اه بـا دـأن ،منزلـه و اع مـاد بـه نفـن ایاـان
مغایرت داد ه بادد یا احیاناً امکی در تادید دـرایط نـامطلو آنـان نمایـده اح ـرا نماینـده ایـن
موضوع همان الگوی رفاه اسهه ا این رو مقامات مزبور عالوه بـر ایـن اـه بایـد اصـول دادرسـی
عادالنه و منصفانه را در بروورد با اتهامات اطفال و نوجوانـان رعایـه اننـد ،بایـد بـه آن دسـ ه ا
حداال اواعد اسناد بینالمللی نا ر بـه دادرسـی مخصـوا اطفـال و نوجوانـان و اـوانین موضـوعه
ناأت گرف ه ا اصول مزبور عنایه جدی دادـ ه بادـند؛ یـرا ارتقـاء دادرسـی نوجوانـان و اطفـال
م ضمن بخای ا روند توسعه ملی ااـورها محسـو مـیدـود (صـندوق اوداـان سـا مان ملـل
م حد«یونیسف» و اوه اضائیه)73 :2973 ،ه با ایـن حـال ،در ذیـلپ الگـوی رفـاه مـیتـوان بـه اصـول
دادرسی ،همچون فراهم نمودن وایل تسخیری و تاکیل یرونده دخصیه اداره دادهه
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4ـ9ـ .9اصل انتخاب وکیل تسخیری
یکی ا اصول دادرسی منصفانهای اه میتوان در ذیل الگوی رفاه مورد مطالعه ارار داد ،اصل
ا ضروریترین اصول دادرسی منصفانه نام برده اانون سیس مهای دادرسی ایفـری ،مقـام اضـایی
م کلف اسه به م هم اعالم اند اه حق دارد وایلی را همراه وود داد ه بادد در دادرسی ایفـری
ایران ننین تکلیفی در مرحله تحقیقات مقدماتی اداره دد و در مرحله دادرسـی هـم بـرای جـرایم
واا یی بینی دده اسهه در عین حال م هم مجا اسـه در هـر دو مرحلـه وایـل ان خـا انـد؛
هرنند در مرحله تحقیقات مقدماتی ،محدودیههایی وجود دارده ( راعه)79 : 2931 ،ه اصل فوق
را ا مس ندات اانونی همچون اصل  99اـانون اساسـی ،مـاده واحـده اـانون ان خـا وایـل توسـط
اصحا دعوا مصو  ،2971ماده  9اانون آئین دادرسی ایفری مصو  ،2931مـیتـوان اسـ نبا
نموده با این حال ،الگ وی رفاه بر آن اسه تا با ییانهاد ان خا وایـل تسـخیری بـه عنـوان یکـی ا
مصادیق و اصول الگوهای دادرسی منصفانه ،رفاه حال طفل و نوجوان را تضمین نمایده
4ـ9ـ .4اصل تشکیل پرونده شخصیت
تاکیل یرونده دخصیه با امک مددااران اج ماعی ،یکی ا بـار ترین تکـالیف در الگـوی
رفاه میبادده علی رغم عدم ارائـه مفهـوم یرونـده دخصـیه ا سـوی حقواـدانان ،بایسـ ی یرونـده
دخصیه را ننین تعریف نمود« :یرونده دخصیه مجموعه اوراای میبادد اـه در مرحلـه دادسـرا
برای م هم ا سوی با یرس ییانهاد میدود و این اوراق مامول نظر مدداار اج مـاعی ،یزدـک و
روانیزدک میبادده» در راس ای ارائه این تعریف میتوان به ماده  119اانون آئین دادرسی ایفری
نیز رجوع نموده یکی ا اصول مسلم حقوق جزا ،اصل تناسب جرم با مجا ات اسهه در اانون جـزا
در بروی ا جرایم اانونگذار حداال و حدااثر مجا ات اانونی را یی بینی میاند و تعیـین میـزان
مجا اتهـا را بـر عهـده دـخا ااضـی مـیگـذارده در ایـران ایـن او یـار ااضـی ،تنهـا در تعیـین
مجا اتهای تعزیری یی بینی دده اسـه و ا سـوی جهـه تحقـق اصـل تناسـب هـم اانونگـذار
معیارهای تخفیف یا تبدیل مجا ات را یی بینی مینماید اه در بعضی ا ااورها ا جمله ااـور
فرانسه و بروی دیگر ا ااورهای ارویایی اعمال تخفیف مجا ات نسبه به م هم اجباری و الزامی

Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir at 20:20 +0430 on Sunday May 16th 2021

ان خا وایل تسخیری می بادده میتوان ین ا اصل برائه ،حق داد ن وایل را برای اطفال یکی

بهروز کم و اسماعیل هادیتبار

الگوهای حاکم بر دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری نوين ايران 421

اســه (گلدوســه جویبــاری 213 :2939 ،و )217ه اطفــال و نوجوانــان ،در هنگــام تاــکیل یرونــده
دخصیه به جهه دارا بودن وضعیه جسمانی ضعیف و حاالت روحـی دـکننده و همچنـین سـن
مجا ات اسالمی و هم در اانون آئین دادرسی ایفری بدین امر توجه ویژهای نموده اسهه همانطور
اه اداره دد ،طفولیه در برگیرنده دورانی اسه اه ا اوان وردسالی دروع و در مانی اه فـرد،
واجد دخصیه اج ماعی میدود و ا لحا جسمی و روانی نضج میگیرد ،یایان مییابد ( ذبیحی،
) 212 -211 :2939ه اانونگذار در اانون آئین دادرسی ایفری بـه تاـکیل یرونـده دخصـیه بـرای
اطفال نیز صحّه نهاده اسه و در ماده  133بر ضرورت تاکیل یرونده دخصیه تأاید نموده اسهه
اودک ناسا گار ،واژهایسه عام یرا ا یکسو دربردارنده اصطالحات رایج در حقـوق جـزا
و جرمدناسی مانند :اودک بزهکار ،منحـرف ،در وطـر ،ددـوارههه و ا سـوی دیگـر دربرگیرنـده
اصطالحات سایر علوم مانند :رواندناسی ،یزدکی و جامعهدناسی اسـهه (اادـفی اسـماعیلیـور،
)32 :2973ه ماده  33اانون مجا ات اسالمی نیز مؤید این امـر مـیبادـد و در صـدر مـاده بـه «سـن»
اطفال و نوجوانان به عنوان یکـی ا داوصـه هـای تاـکیل یرونـده دخصـیه ادـاره نمـوده اسـهه
اانونگذار ح ی در ماده ی  31اانون اویرالذار به وضعیه طفل یا نوجـوان و رف ـار وی در اـانون
اصالح و تربیه توجه ویـژهای نمـوده اسـه و بیـان دادـ ه اسـه« :دادگـاه مـیتوانـد بـا توجـه بـه
گزارر های رسیده ا وض طفل یا نوجوان و رف ار او در اانون اصالح و تربیهههه» با این اوصـاف
نق

یرونده دخصیه به نام میوورده
بروی مطالعات به رابطه بـین رواندناسـی و بزهکـاری یرداو ـهانـد و ریاـههـای تفـاوتهـای

جنسی ی موجود در مورد بزهکاری را در تفاوتهای موجود در مینـه جهـهگیـری رواندـناو ی
دنبال نمودهانده در وصوا اطفال میتوان به ترتیـب بررسـی یزدـکی ،آ مـای

روان یزدـکی و

آ مای های روانی را در تاخیا دخصیه اطفال مورد مطالعه ارار داده
الف) بررسی یزدکی :در بررسی وض سالم ی محکوم علیه (یا م هم) یعنی فرد آ مون دونده را
ا لحا اب الء به بیماری های مسری و آمیزدی ،وضـ جسـمی و روانـی مـادر در دوران بـارداری،
اب الء به بیماری های مخ لف ،وض

ایمان (طبیعی یا غیرطبیعی) و همچنین اع یاد والدین بـه مـواد

مخدر ،الکل و نیز عوامل ارثی ،ا ابیل بیماریهای جسمی-روانی و وصوصیات اوالای والدین و
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اجداد ،طر ردد جسمی ،غـدد م ردـحه داولـی اـه در ردـد آ مـون دـونده مـؤثر اسـه ،مـورد
آ مای

ارار میدهند (ذبیحی ،جواد)211 -219 :2931 ،ه ا اینروسه اـه اانونگـذار در تبصـره

یزدکی اانونی را اس عالم یا ا هر طریق دیگر اه مق ضی بداند ،اس فاده انده»
روانیزدکی :این آ مای

به منظور تاخیا بیماریهـای روانـی و ضـایعات در

) آ مای

اعصا مغز انجام می دود ،صحه آ مای

به میـزان داـه وسـایل آ مـون و دـرایط و اوضـاع و

احــوالی اــه تحــه تــأثیر آنهــا ،آ مــای

انجــام مــیدــود بس ـ گی دارده اســمه اعظــم آ مــای

روانیزدکی ا طریق مصاحبه صورت میگیرده یکی ا مهمترین آ مـای هـا مـوزنگـاری براـی
(الک رو انسفالوگرافی) سلولهای مغزی و آ مای های اامپیوتری اسهه
پ) آ مای های روانی :این آ مای ها برای تاـخیا حالـه روانـی و بیمـاریهـای روانـی،
تعیین میزان هور و اس عداد آ مون دونده ،به اار مـیروده در ایـن آ مـای

رواناـاو ا آ مـون

دونده می وواهد تمام تاریخچه ندگی وود را بدون ام و ااسه بیـان انـده بـرای تعیـین میـزان
هور و اس عداد ا تسههـای مخ لـف اسـ فاده مـیدـوده ال م بـه ذاـر اسـه بـین آ مـای هـای
رواندناسی و روانیزدکی مر های دایقی وجود ندارده با این تفاوت اه یژوه های رواندناسی
اانون در همه دئون ندگی اعم ا وصوصی و اج ماعی و صـنع ی و غیـره و الیـه ماـاغل انجـام
میدوده(ای نیا233 :2933 ،و )213ه
با این حال در وصوا جرایم اطفال همانند سایر گروههای سنی ،یرونده دخصیه ا اهمیـه
ویژهای برووردار میبادده ا اینروسه اه مددااران اج ماعی اار بسیار حساسـی را در تاـکیل
یرونده دخصیه برای اطفال و نوجوانـان دارنـده در تبصـره « »9مـاده  33اـانون مجـا ات اسـالمی
اانونگذار ننین مقرر نموده اسه« :در مورد تصمیمات مورد اداره در بنـدهای (الـف) و ( ) ایـن
ماده ،دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارر هـای
مدداار اج ماعی ا وض طفل یا نوجوان و رف ار او ،هر نند بـار اـه مصـلحه طفـل یـا نوجـوان
اا ضاء اند در تصمیم وود تجدید نظر نماید» یـن تاـکیل ،ییگیـری و اسـ ناد و اـاربری یرونـده
دخصیه در مورد اطفال ا اهمیه ویـژه و اساسـی بروـوردار مـیبادـده بنـدهای (پ) و (ت) در
اادامی اب کاری ،مواردی نون :نصـیحه ،تـذارر و اوطـار را ،بـه عنـوان مجـا ات اطفـال بزهکـار
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یی بینی نموده اسهه ننین یاسخهای نامعینی به بزهکاری اطفـال ،توجـهیـذیر بـوده و مـیتواننـد،
موجبات اصالح و با یروری اطفال بزهکار را ،به نحو مطلوبی تأمین نماینده الب ه مخالفان و من قدان
میبادده آنچه به نام میوورد ترحمّی اسه اه اانونگذار و جامعه نسبه به اطفـال و نوجوانـان
دارد و ا اینروسه اه تاکیل یرونده دخصیه در جهه دناسایی این اار و دور اردن آنـان ا
مجا اتها میبادده دناسایی وضعیه جسمانی ،روانی ،وانوادگی و سایر داواهـای مربـو بـه
یرونده دخصیه میتواند راهبردی در جهه حفظ اطفال و نوجوانـان ا مجـا ات بادـد (ذبیحـی،
)219 -219 :2931ه همچنین در نظر گرف ن رفاه حال طفل ،با تاکیل یرونده دخصیه ،در اجـرای
الگوی رفاه مؤثر واا میگردد اه آن هم مـیبایـد بـه صـورت غیررسـمی بادـده گـاهی ماـاهده
مــیگــردد اــه تاــکیل یرونــده دخصــیه را در مرحلــه ی دادســرا ،رســمی م ـیداننــد و دوالــه
روان دناسان و مددااران اج ماعی را در دادسرا غیر رسمی عنوان نمیاننده اما به نظر میرسد اـه
تاکیل یرونده دخصیه ،با وجود آنکه در اانون آیین دادرسی ایفری و اانون مجا ات اسالمی ا
اهمیه اساسی برووردار میبادد به صورت غیـر رسـمی تاـکیل مـیگـردد و بـه صـورتی اـه در
تخفیف مجا ات وههه مؤثر واا گردده
 .4-4الگوی قانونگرايی
یکی دیگر ا الگوهای مهم در دادرسی اطفال و نوجوانان ،الگوی اانونگرایی ،اانونمندی یـا
اانونمداری می بادد اه در حقوق ایفری ایران ،در انار الگوی رفاه مورد توجـه اانونگـذار اـرار
گرف ه اسه؛ در الگوی مزبور می توان اصولی نون اصـل تفهـیم اتهـام ،اصـل برائـه وههه را مـورد
مطالعه ارار داده دیوه این نوع الگو رسیدگی به دادرسی اطفال و نوجوانان با تجویز اانون میبادد؛
اه عنوان دد ،این رور به اـانون مـداری نیـز ماـهور اسـهه در ایـن دـیوه مـیتـوان دادگـاههـا و
دادسراهای اطفال را مثال د اه ا طریق اانون یی بینی گردیده اسه و در انار آن اصول حـاام
بر دادرسی منصفانه اطفال و نوجوانان ،همچون اصـل تفهـیم اتهـام ،حـق سـکوت وههه را مـیتـوان
بررسی نموده
در ایاالت م حده آمریکا و بروی ااورها ،یایه گذاران نظام دادرسی سن ی رفـاه محـور بـرای
نوجوانان در رابطه با جرم دایی ،ح ی مجرمـان جـوان همـراه بـا ایجـاد یـک مکـانیزم مع بـر بـرای

Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir at 20:20 +0430 on Sunday May 16th 2021

مع قدند اه ،ننین واان هایی به بزهکاری اطفال ،والف اصل اانونی بودن جرایم و مجـا اتهـا

 931ديدگاههای حقوق قضايی

دورة  ،42شمارة  ، 58بهار 9315

حصول اطمینان ا اینکه آنها و دیگر اوداان بالقوه بزهکار ،ودماتی را اه ال م دارند؛ دریافـه
میاننده نه اینکه آن ودمات را بخواهند یا ویره اهدافی در دادگاه مجسم دده بود اه الگویی ا
میارده سا مانی به نام دادگاه اطفال ،هر نند اطفال بزهکار به عنوان مجرم تلقـی نمـیدـدند و ا
آن جایی اه دادگاه جدید به عنوان یک دادگاه ایفری دیـده نمـیدـد ،ولـی بایـد دارای اـدرت
اجرایی ماابه دادگاه میبود تا برای اجرای آراء ویروواهانه اعمال اـانوناننـده در ایـن صـورت،
حقوق دادرسی اه بزرگساالن در محااماتِ دادگاههای ایفری ا آن برووردار بودند ،نامربو و
غیراابل اعمال در دادگاههای اطفال تلقی میدود ،لذا این نیا ها ،به رین مناف برای اصالح اطفـال
و حائز اهمیه بود ،نه مجـا ات بـرای بزهکـاریه حقیقـه اـانونی ،ماهیـه جـرم و در وااـ ح ـی
وسارتی اه بـه بـار آورده بـود ،اگـر هـم اهمیـه دادـه در درجـه دوم مالحظـات اـرار دادـهه
()Krisberg, 2006: 205ه عالوه بـر من قـدان بروـی ا مـردم بـا رویکردهـای رفـاهی و اصـالحی
مخالف هس ند یرا آن را به اندا ه اافی تنبیهـی نمـیداننـده آنهـا بـر ایـن باورنـد اـه بزهکـاران،
صرفنظر ا سن ،مسئول هس ند و بنابراین سزاوار تنبیه ددن به دلیل سوءرف ار وود میبادند و لذا هر
نیزی ام ر ا آن برای این دس ه غیراابل ابول اسهه ا سوی دیگر ،بروی افراد ا رفاه بـه عنـوان
اینکه بی

ا حد محدوداننده اسه و دبکه ان رل اضایی را گس رر میدهد و اعمال نظـارت را

با بیان مساعدت ویروواهانه ینهان میدارد ،ان قاد اردهانده سومین گروه من قدان عدم رسمیه مدل
رفاه را بدون توجه به حقوق اطفال میبینند و احساس میانند همه بزهکاران دارای حق دادرسی و
حمایه اانونی هس نده ()Weinstein and Mendoza, 1979: 152ه بعدها انگلس ان و اانادا اوانینی
را تصویب اردند اه برای اصالح اساسی رویکرد رفاه اه برای دهها سال اعمال میدد ،طراحی و
وض دده با وجود این تعداد اندای دگرگونی بنیـادی در دادرسـی اطفـال اـه ایـاالت م حـده در
دهه های گذد ه ارن بیس م تجربـه اـرده بـود ،روی داده بـه دنبـال آن ااـورهای دیگـر تغییراتـی
صورت دادند یا الاال به طور جدی اعراض ا رویکرد «به رین مناف طفـل» را اـه ییاـ ر در حـال
اعمال آن بودند ،مد نظر ارار دادنده
در حال حاضر سه رویکرد اانونی نسبه به دادرسی اطفال ،رویههـا را در ااـورهای مخ لـف
ماخا میاند :رویکرد عداله اصالحی ،رویکرد عداله و رویکرد ان رل جرمه اینها ا لحـا
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درجه تنبیهی و ارتبا با وضعیه منحصر به فرد دخا بزهکار اابل تمایز هس نده داید تنبیهیترین
رویکرد ،رویکردی اه در رسیدگی رسمی بیا رین اتفاق را با مدل رسـیدگی اضـایی بزرگسـاالن
اریب به نیم ارن یی

ایجاد ارد سخن گف ن درباره نظام آمریکایی دادرسی اطفال آسـان نیسـه،

نرا اه هر ایاالت ،نظام وود را دارد و دوله فدرال اویراً دروع به یـرداو ن بـه بزهکـاران جـوان
ارده اسهه هم اانون تمایل الی دادرسی اطفال در ایاالت م حده به سوی رویکرد ان ـرل دـدید
جرم اسهه ا سویی یذیرر الزامات دادرسی اه توسـط آراء دادگـاه عـالی دسـ ور داده دـده در
تعارض آدکار با مدل رفاه ،در دادرسیهای نظامهای اانونی دروصوا نوجوانـان مـ هم بـه جـرم
اسه و ا طرفی محاامات بزرگساالن مجرم راجـ بـه دـکل رسـیدگی ترافعـی ،دادسـ ان ،طـرح
دفاعیات و موان تاریفات اضایی ماابه اسهه به طور فزاینده ،اسقا حق اضایی نوجوانانـ نسـبه
به دادگاههای بزرگساالن مجرمـ یا توسط اانون برای جرایم واا و مورد لزوم وااـ مـیدـود یـا
توسط بزهکاران در سنین معین ،یا با اصالحات دکلی به عالوه تغییراتی در تمایالت نوجوانـان در
رابطه با هدف دادگس ری اطفال تسهیل دده اسهه مااهده میدـوده عمـالً ،در آمریکـای انـونی،
نظام دادگسـ ری ای بـرای اطفـال و نو جوانـان یدیـد آمـده اـه بـه طـور دـکلی و فلسـفی بـا نظـام
دادگس ری بزرگساالن موا ی و م قاط (در هم تنیده) اسهه اطفـالی اـه معمـوالً دادگـاه رفـاه در
دورههای ییاین به وضعیه آنها رسیدگی میارد ،همچنـان مـیتواننـد در دادگـاه اطفـال حاضـر
دوند ،اگر نه در بسیاری حو ههای اضایی نوعی ا گزینه جایگزین بـرای رسـیدگی در دسـ رس
آنان اسهه بدین منظور ،بروی در رابطه با تغییر دکل دادگس ری اطفال در ارن حاضـر ،بـه عنـوان
یک نهاد م مایز در نظام اضایی میاندیاند ()Bazemore, 1991: 220ه
منظور ا جلوههای دادرسی عادالنه نا ر به اوداـان بـزهاـار در یرتـو سـاو ار اـانونی (اصـل
اانونمندی ،اصل برائه ،اصل تناسب نظام یاسخدهی با دخصیه اوداان بزهاار) می بادده حـال
باید دید اه این اصول نگونه در مینه حقوق اوداان در تقنین اانون آیین دادرسی ایفری مورد
یذیرر ارار گرف ه اسه و آیا دادرسی برای اوداان یا همان اطفال با ننـین اصـولی امکـانیـذیر
اسه یا ویر؟ و اینکه الگوی اانون گرایـی تـا نـه حـد در اـوانین ایفـری و در دادرسـی اطفـال و
نوجوانان مؤثر بوده اسه؟ در وصوا اانونمندی دادرسی ایفری اطفال و نوجوانان ،مـیبایسـه
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به ماده « »1اانون آیین دادرسی ایفری اداره داده اه اانونگذار تأاید دارد دادرسی ایفری باید
مس ند به اانون بادد؛ این جمله مطابق با اصول یذیرف ه دده اانون اساسی ا جمله اصل سـی و دوم
جرم ارتکابی و دیگری حفظ اانون و آ ادیهای اساسی افراده این دو هدف ،هر دو واجد اهمیـه
اسه و ایجاد تعادل میان آن دو ،هدف واحدی اسه اه آیین دادرسی ایفری به دنبال آن هسـهه
به عبارت دیگر ا یک طرف نباید به نام تأمین امنیه و حفـظ نظـم عمـومی حقـوق دفـاعی مـ هم
نادیده گرف ه دود و ا طرف دیگر نباید به عنوان حمایه ا حقوق و آ ادیهای فـردی ،ا حفـظ
نظم عمومی غفله ور یده به همین دلیل در ااورهایی اه آ ادیهای فردی در آنجا ا اهمیـه و
جایگاه ویژهای برووردار اسه ،آیین دادرسی ایفری نیـز ا مواعیـه مم ـا ی بروـوردار بـوده و
مقررات ااملی برای حفظ حقوق م هم در مراحل مخ لف رسیدگی یی بینی دده اسهه اداره این
ماده به تضمین حقوق طرفین دعوی نیز ،در همین راس اسهه
منظور ا مس ند بودن به اانون همان ،اصل اانونی بودن رسیدگی ،مس ند به اانون بـودن احکـام
دادگاه و سایر مراحل رسیدگی ایفری اسه اـه هـم در اـانون اساسـی و هـم در اـانون مجـا ات
اسالمی به آن اداره دده اسهه (گروه علمی مؤسسه آمو ر عـالی آ اد ن ـر دانـ  )7 :2939 ،ا
ویژگیهای دادگاه اطفال در اانون آیین دادرسی این اسـه اـه ،در جرایمـی اـه مـرتکبین آنهـا
ام ر ا  23سال تمام دمسی سن داد ه بادند؛ نخسه نیروی ان ظامی ملـزم دـده اسـه اـه یلـین
ویژه اطفال و نوجوان را تاکیل دهد و دوم اینکه دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان یی بینی و فعال
دده بادده این مقررات ویژه ،در دادسرای اطفال مواردی ا ابیل :ارارهای تأمین ایفری اه باید ا
والدین و اولیاء و سریرس ان گرف ه دود و (مبنی بر حضور طفل در مان احضار میبادد) و نیـز در
صورت ضرورت اوذ افیل یا وثیقه ا م همین باالی 29سال انجام وواهد دـده بنـابراین مـیتـوان
عنوان نمود اه الگوی حاام بر دادرسـی اطفـال و نوجوانـان در حقـوق ایفـری ایـران ،تلفیقـی ا
الگوهای رفاه و اانون گرایی اسه اه الب ه میبایسه در دادرسـی هـا توجـه ویـژهای بـه رفـاه ایـن
ادخاا نمود و با وجود ،این معموالً در مان دادرسی ایفری ،اصولی بر جلسات حاام اسه اـه
رعایه هر یک ا این اصول توسط ااضی محکمه ،یک الزام و اصل ضروری ،دناو ه دده اسـهه
بدین جهه با مطالعه این اصول بررسی وواهیم نمود اه در اـانون آیـین دادرسـی ایفـری تـا نـه
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میزان این اصول مورد تأیید و تأاید مقنن ارار گرف ه اسهه
4ـ4ـ .9اصل قانونمندی
و نوجوانان را مجرمانه و در وور سر ن
مجرمانه بودن آن رف ار ،نوع و میزان واان

ایفـری بدانـد اـه یـی

تـر ا رهگـذر اـانونگـذاری،

علیه آن را اعالم ارده بادـده ایـن اصـل در بروـی ا

اسناد الزام آور و اردادی بینالمللی مورد توجه ارار گرف ه اسهه ییمان حقوق اودک به صراحه
بر رعایه این اصل تأاید ارده اسهه بر یایه بخ

الف ا بند دوم ماده  31این انوانسیون« ،هـی

اودای نباید به سبب فعل یا ترک فعلی اه در مان ارتکا به موجب اوانین ملـی یـا بـینالمللـی
ممنوع بوده اسه ،مجرم ،م هم یا مظنون به نقض اوانین ایفری دـناو ه دـوده» ایـن اصـل در یهنـه
سیاسه جنایی ایران به طور الی در اصل  233اـانون اساسـی و مـاده « »1اـانون مجـا ات اسـالمی
مورد اداره ارار گرف ه اسه ،ابالً هم گف ه دد میتوان اصل اانونمنـدی را در مـاده  1اـانون آئـین
دادرسی ایفری نیز مورد مطالعه ارار داده یادآوری این اصل در اوانین ویـژه اوداـان بزهکـار بـه
گونهای دایقتر و مناسبتر ،حقوق آنان را تضمین مـیانـده همچنـین ،آنـان را م وجـه ایـن نک ـه
میاند اه مقررات ایفری تبلور تمدن یک جامعهاند و با توجه به آنهاسه اه میتوان هنجارهـا
و ناهنجاریها را دناسایی ارد (وواجهنوری 133 :2931 ،و )171ه اواعد و مقررات آیین دادرسی
ایفری نیز در معنای عام آن جزء حقوق جزا محسو میدوند ،بنابراین تاب اصولی همچون اصل
اانونی بودن هس ند یعنی دادگاهها در رسیدگی به جرایم باید مقرراتی را عمل انند اـه اانونگـذار
وض ارده اسه و دادگاه حق ندارد وودسرانه تصمیمی بگیرد ( راعه )213 :2931 ،ه برای مثـال
مسئولیه ایفری افراد نابالغ در اانون مجا ات اسالمی من فی میبادد ،لذا اضات حق ایفررسانی و
مجا ات را برای اطفال نخواهند داده و ا این رو ایفر دادن اطفال ملغـی مـیبادـده در تعـاریف
فوق میتوان دریافه اه نظاممندی اوانین ایران و اصل اانونی بودن دادرسی و مجا ات در حقوق
اطفال و نوجوانان میتواند یکی ا اصول مهم دادرسی بادده
 .4-4-4اصل برائت
به نظر می رسد به اط عنوان نمود اه یکی ا اصول حاام بر الگـوی اـانونگرایی در دادرسـی
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ایفری ،اصل برائه اسهه اصل برائه یکی ا اصولی اسه اه دارای سابقهای طوالنی می بادد و
امرو ه مورد ابول همه نظامهای ایفری ارار گرف ه اسهه این اصل هم در مقررات بینالمللی ماننـد
به وصوا اانون اساسی آنها مورد تأاید ارار گرف ه اسهه در حقوق ایران نیز  ،مقررات مخ لفـی
در مورد اصل برائه وجود دارد اه ا جمله اصل  97اانون اساسی اسه« :اصل ،برائه اسه و هی
ان ا نظر اانون مجرم دناو ه نمیدود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالن ثابـه گـردده» اـانون
آیین دادرسی ایفری نیز به صراحه در ماده  3وود به اصل برائه اداره نموده اسه اه ذار ایـن
اصل بهصورت صرین را میتوان ا ابداعات اانون اویرالذار بردمرده اصـل مـذاور گرنـه یـک
اصل بسیار ادیمی بوده لذا مفهومی اه در آن مانها ا اصل برائه وجود داد ه با آنچه اه امرو
به عنوان یکی ا اصول اساسی دادرسی ایفری مطرح میبادد ،تفاوت فراوان دارده آن مان اصـل
برائه به صورت نااا در االب آ مونهای اوردالی اعمال میدده اولـین نظـام حقـوای اـه اصـل
برائه را به صورت حقوای و با همان معنای امرو ی آن اعالم و ابـول اـرد ،نظـام حقـوای اسـالم
اسهه در سیس م های حقوای دیگر ،تاریخچه اصـل برائـه بـه معنـای جدیـد آن را بایـد در اـرون اویـر
جسهوجو ارد و مناأ اصلی آن اعالمیه حقوق بار  2733فرانسه و اعالمیه جهانی حقوق بار میبادده
این اصل گرنه مورد اس قبال مک بهای علمی ایفری ارار گرف ه اسه ،اما با هـم مخالفـانی
برای آن وجود دارده ییروان مک ب اثباتی ،یذیرر مطلق اصـل برائـه را مـورد ان قـاد اـرار داده و
عقیده دارند اه نباید در مورد مجرمان وطرناک و مادر ادی یا مجرمانی اه هنگام ارتکـا جـرم
ماهود ،دس گیر میدوند اصل را بر برائه گذاده ،بلکـه اصـل بـر مجرمیـه آنهاسـهه همچنـین
مردان سیاسه ،نندان نهره وودی نسبه به اصل برائه نمایان نکردهاند یرا تفسیر دک و تردید
به نف م هم و به ضرر جامعه را تهدیدی علیه نظم و امنیه جامعه میداننده گروهی نیز المرو اصـل
برائه را محدود به اواعد اثبات دانس هاند؛ یعنی ابل ا محاامه نمیتوان م هم را به منزلـه محکـوم
تلقی ارده ( راعه29 ،21 :2931 ،و)23ه در وصوا جرایم اطفال می توان گفه اه اصل برائه
می تواند یکی ا اصول مهم دادرسی منصفانه لقب گیرد ،نرااه اصل برائه مبـین عـدم مسـئولیه
ایفری و هم عدم جرم بودن رف اری میبادد اه در اانون بـرای آن مجـا اتی تعیـین ناـده اسـهه
اصل برائه نه تنها میتواند حقوق اطفال و نوجوانان را با یابی نماید ،بلکه وود میتواند ا اصولی
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بادد اه آنان را ا رسیدن به مراحل سخه محاامه حفظ نمایـده یـن هرگـاه در مجرمیـه مـ هم
تردید ایجاد دود ،باید اصل را بر برائه نهاد؛ بدین توضین اه اب دای امـر اـه مـ هم نـزد مـأموران
اصل برائه جاری دوده ممکن اسه ارائن یا اماراتی دال بر ارتکـا اتهـام ان سـابی وجـود دادـ ه
بادد ولی این دالیل اافی نبادد و در مجرمیه م هم تردید ایجاد دوده در این مرحله نیز ،به ییروی
ا اصل برائه باید حکم بر برائه صادر دود و «نمیتوان با وجود دک و تردید به محکومیه نظر
داده» (ایاسی)292 :2973 ،ه ن یج اً باید بیان نمود اه اصل برائه به عنوان یکـی ا اصـول دادرسـی
منصفانه نه تنها در اانون آئین دادرسی ایفری بلکـه در اـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی و م ـون
فقهی ،به عنوان یک اصل اساسی یذیرف ه دده اسه و اطفال و نوجوانان نیز میتوانند ا ایـن اصـل
برووردار بادنده
4ـ4ـ .3اصل برخورداری از حق سکوت
حق سکوت به عنوان یکی ا اصول حاام بر الگوی اـانونگرایی در مـاده  237ا اـانون آیـین
دادرسی ایفری یی بینی دده اسهه حق م هم به سکوت و حق وی به اطالع یاف ن ا این حق نیز،
یکی دیگر ا اصول یذیرف ه دده میبادد اه در وصوا اطفال و نوجوانان میتواند اجرا گردد و
این نه تنها یک اصل یذیرف ه دده اسه؛ بلکه یک حقی میبادد بـرای اطفـال و نوجوانـان ،اـه ا
اس قالل برووردار اسهه همچنان اه ا آثار اصل برائه ،حق م هم به سکوت در برابر اتهام ان سابی
اسه (داملو)173 :2939 ،ه حق م هم به سکوت ا اینجا نادی مـیدـود اـه مـ هم ملـزم بـه اثبـات
بیگناهی وود نیسه و تکلیف اثبات بر عهده دادس ان اسه (منصور آبادی)993 :2939 ،ه این حق
نه تنها در مورد جرایم وفیف اابل اسـ فاده اسـه؛ بلکـه ح ـی در مـورد جـرایم مهـم و مسـ وجب
مجا ات ددید نیز ا سوی م هم میتواند در برابر اتهام ان سابی سکوت اعمال او یار دوده سکوت
ا نظر حقوای حمل بر یذیرر اتهام نیسه و نمی تواند بـه اسـ دالل سـکوت مـ هم در برابـر اتهـام
ان سابی ،حکم به محکومیه وی داده همچنین م هم نیز نباید تصور اند اه با سکوت در برابر اتهام
میتواند ا دادگاه حکم برائه بگیرد یرا با سکوت م هم ،دادگاه باید وفـق مفـاد یرونـده تصـمیم
بگیرد و اگر طبق مفاد یرونده دالیل اافی برای توجه اتهام وجود دادـ ه بادـد ،سـکوت مـ هم بـه
معنای بیاع باری دالیل مزبور نخواهد بود (رحمدل)929 : 2931،ه ا این رو دادـ ن حـق سـکوت
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بینی دده در اانون آیین دادرسی ایفری میبادد اـه در ذیـل الگـوی

اانونگرایی مورد مطالعه ارار میگرفهه

اصل تفهیم اتهام نیز در ذیل الگوی اانونگرایی مورد مطالعه ارار میگیرده ابـل ا هـر نیـزی،
باید به م هم گف ه دود اه اتهام وی نیسه تا او ب واند ا حقوق دفاعی ووی

اس فاده نماید و بـه

دفاع ا وود بپردا ده بنابراین تا مانی اه موضوع اتهام م هم به وی تفهیم ناود ،تحقیقـات دـروع
نخواهد دده یـن تـا مـانی اـه تقسـیم اتهـام صـورت نگرف ـه بادـد؛ بـه دـخا مـورد تعقیـب،
ما کیعنه گف ه میدود و واژه م هم به وی صدق نمـیانـده همانگونـه اـه عبـارت «بـه صـورت
صرین به م هم تفهیم میاند» ،بیان میاند اه تفهیم اتهام باید بـه صـورت صـرین بادـد یعنـی بـه
دکلی بادد اه م هم م وجه دود تحه نه عنوانی تعقیب میدود بنابراین بهاار بـردن واژه فنـی و
نامأنوس جایز نیسه ( راعه)113:2931 ،ه باید اداره داده اه اصل تفهیم اتهام نـه تنهـا در مـاده
 99اانون اساسی ،بلکه در مواد  239 ،9و  129اانون آیین دادرسی ایفری مورد توجه اـرار گرف ـه
اسهه در وصوا ماده « »9اانون اویر باید اذعان نمود اه در سابق ننین ماده یی بینی ناده بوده
اسهه ماده « »9مبین یکی ا اصول مسلم دادرسی منصفانه اسه اه بر اساس ماده مـ هم ا موضـوع
و ادله اتهام ان سابی آگاهی یاف ه و ا حقوق دفاعی ال م بهرهمند میدود ،ین باید گفه اه یکـی
ا حقوق و اصولی اه در دادرسی منصفانه راج به اطفال و نوجوانان بزهکـار مـورد توجـه اسـه،
اصل تفهیم اتهام میبادده
4ـ4ـ .8اصل غیر علنی بودن دادرسی
اصل غیر علنی بودن دادرسی نیز به عنوان یکی ا اصـول الگـوی دادرسـی اـانونگرایی عنـوان
دده اسهه این اصل در ماده  231اانون آیین دادرسی ایفری آورده دده اسـهه اصـل غیـر علنـی
بودن تحقیقات مقدماتی یکی ا ویژگیهای سیس م دادرسی تف یاـی اسـه اـه امـرو ه بـه عنـوان
یکی ا اصول اساسی تحقیقات مقدماتی یذیرف ه میدوده ا جمله محاسن ایـن اصـل ،آنسـه اـه
نون م هم در این مرحله فقط در معرض اتهام مـی بادـد و هنـو جـرم او بـه اثبـات نرسـیده اسـه
بنابراین ننانچه برائه حاصل اند آبـروی

حفـظ مـیدـود ،همچنـین ااضـی تحـه تـأثیر افکـار
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عمومی یا اعمال نفوذهای ناروا و اضاوتهای عجوالنه ارار نمیگیرد و با آسای

فکـری بیاـ ری

به تحقیقات مییردا ده اما ا جمله معایب این اصل ،آن اسـه اـه ااضـی تحقیـق بـدون واهمـه ا
اردهاند؛ ممکن اسه تخلفاتی را مرتکب دود اه با حقوق دفاعی مـ هم تعـارض دادـ ه بادـده بـه
هرحال اانونگذاران ا جمله نظام حقوای ایران ،محاسن این اصل را بر معایب آن ترجین داده و آن
را جزء اصول اساسی تحقیقـات مقـدماتی اـرار دادهانـد ( راعـه)293 :2931 ،ه در دادرسـیهـای
ایفری ،اصل بر علنی بودن دادرسی اسهه بر یایه این اصل ،همه دـهروندان مـیتواننـد در فرآینـد
رسیدگی ایفری حضور ییدا انند ،تا ا یکسو با وجود اضاوت افکار عمومی مقامهای اضایی با
داه بی تری تصمیم گیری انند و ا سوی دیگر سایر دهروندان با مااهده محاامـه بـزهاـاران،
عبرت گرف ه و ا ارتکا جرم منصرف دوند (گلدوسه جویباری)239 :2933 ،ه بنابراین در یرتو
مقررات عام ایفری ،علنی بودن محاامههای ایفـری ا تضـمینهـای دادرسـی عادالنـه بـه دـمار
میروده در بروی ا موارد به ویژه در محاامههای ایفـری ،اوداـان بـزهاـار ،ایـن اصـل تعـدیل
میدود ه بدینسان اـه تصـمیمگیـران سیاسـه جنـایی بـرای حفـظ حـریم وصوصـی اوداـان و
جلوگیری ا دن برنسب مجرمانه به این دس ه ا بزهااران ،غیرعلنی بودن محاامههای ایفری را
در دمار تضمینهای دادرسی عادالنه اـرار مـیدهنـده در المـرو حقـوق ایفـری دـکلی ،نـا ر بـه
بزهااری اوداان ،غیر علنی بودن رسیدگی ایفری ا مصداقهای دادرسی عادالنه اسه (وواجه
نوری)179 :2931 ،ه ین در یـک دادرسـی عادالنـه مـیتـوان اصـل غیرعلنـی بـودن محاامـات و
دادرسیها را لحا نموده این اصل نه تنها در حقوق ایران بلکه در اسمه هف م بخ

« » بند  1ا

ماده  31این انوانسیون تأاید دده اسهه باید ادـاره نمـود اـه ایـن اصـل نـه تنهـا در اـانون آیـین
دادرسی ایفری اداره ناده ،بلکه بروالف آن ،در ماده  329این اانون مقرر گردیـده اـه حضـور
افراد دیگر در دادگاه اطفال و نوجوانان بالمان اعالم دده اسهه

4ـ4ـ .1اصل تسريع در دادرسی
یکی دیگر ا اصولی اه می توان با الگوی اانونگرایی تطبیـق و مـورد مطالعـه اـرار داد ،اصـل
تسری در دادرسی اطفال و نوجوانان می بادد؛ با وجود اصل مزبور در اانون آیین دادرسی ایفری،
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ضرورت دارد اه تحقیقات مقدماتی با سرعه انجام دود یرا هر نه فاصله میان مان واوع جـرم
و ااف آن ،یادتر دود ،ادله و آثار جرم بیا ر در معرض انهدام و امحا ارار میگیرده در ماده 39
اه« :مس نطق در تحصیل و جم آوری اسبا و دالیل جرم نباید به هی وجه تعویق را جایز بدانـد
و باید اادامات فوری برای جلوگیری ا اعدام یا اضمحالل اثرات جرم به عمل آورده» سـرعه در
رسیدگی ،در مرحله محاامه نیز مورد تأاید اانونگذار ارار گرف ه و ماده  122اانون آیین دادرسی
ایفری مصو  2973به این موضوع اداره ارده بوده (همان )293 :ین باید گفه اـه تحقیقـات
مقدماتی باید سری بادده ااضی تحقیق نباید در تحصیل و جم آوری اسبا و دالیل جـرم تـأویر
انده مکلف اسه اادامات اساسی را بدون فوت واه برای جلوگیری ا امحای آثار جـرم و فـرار
م هم به عمل آورده تأویر در تحقیقات مقدماتی ممکن اسه موجب دود اه آثار و عالئم جرم ا
بین برود و یا م هم فرار اند و یا مخفی گردد (آووندی 39 :2931 ،و )33ه با ایـن حـال ،تسـری در
رسیدگی نوعی اانونگرایی در دادرسی اطفال و نوجوانان میبادـد اـه در اـانون مـورد یـی بینـی اـرار
گرف ه اسهه
4ـ4ـ .7اصل منع شکنجه
دکنجه یکی ا رف ارهای غیرانسانی و ناهنجاری اسه اه برای اوذ اارار یا اطالعات ا سـوی
م هم یا مطل اس فاده میدوده این رف ار عالوه بر اینکه در حقوق ایفری اسالم ددیداً من دـده ،ا
سوی اسناد بینالمللی و منطقـهای نیـز بـر منـ دـکنجه تأایـد دـده اسـهه حقـوق ایـران در اصـل
سیوها م اانون اساسی مقرر میدارد« :هرگونه دکنجه برای گرف ن اارار و یا اسب اطالع ممنوع
اسهه اجبار دخا به دهادت ،اارار یا سوگند ،مجا نیسه و ننین دـهادت و ااـرار و سـوگندی
فااد ار ر و اع بار اسهه م خلف ا این اصل طبق اانون مجا ات مـیدـوده» در حقیقـه دـکنجه
دادن اطفال و نوجوانان برای اسب اارار ،غیر اوالایترین موضوع در دادرسی اطفـال و نوجوانـان
وواهد بود و این امر نه تنها برای گروه سنی مزبور ،بلکه برای بزرگساالن نیز غیر اانونی و ناماروع
اسه و ا این روسه اه در الگوی دادرسی اانونگرایی و در حقوق ایران هرگونه دـکنجه ممنـوع
اعالم دده اسهه
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4ـ .3الگوی مشارکتی
این الگو در حقوق ایفری ایران ،ن وانس ه اسه جایگـاه وـود را تثبیـه نمایـده یـا بـه صـورت
و نال های فراروی الگوی مزبور وواهیم یرداوهه در الگوی ماارا ی ،اصل یا اصول دادرسـی
منصـفانه واصــی مــورد بررســی اــرار نمــیگیــرد بلکــه تنهــا بــه ماــاراه مــردم و نهادهــا در امــر
میانجی گری و جبران وسارت بـزه دیـده تأایـد دارد تـا بـا ایـن عمـل ،ن یجـه بزهـی اـه اطفـال و
نوجوانان مرتکب دده اند با صلن و سـا ر یایـان یـذیرده جوامـ انـدای دارای صـالحیه اـامالً
فراگیر در مورد م سئولیه و صالحیه رسیدگی به همه موضوعات مربو به اطفال واطی و نیا مند
هس نده این الگو اه سعی میاند تالر های مؤسسات مربوطه را به نحـو به ـری هماهنـم نمایـد،
هماانون در هنمانم و انگلس ان اجرا میدوده
دادرسی اطفال در هنمانم ا مانی اه اولین اوانین بریااننده نظـام انـونی در سـال 2391
تصویب ددند ،تغییر یادی نکرده اسه ،اگر نـه اح مـال واـوع تغییـرات بـه ایـن دلیـل اـه ایـن
مس عمره به طور

فزاینده به موجب دس ور مسـ قیم نـین تغییـر دـکل مـییابـد ،وجـود دارد ( 163

)Gaylord, 1996:ه هنمانـم اـه یـک رویکـرد «رفـاه تحـه حاامیـه اضـایی» را نسـبه بـه
دادرسی اطفال منعکن می نماید ،می تواند به عنوان یک مدل تعاونی بخ

رفـاه اج مـاعی نامیـده

دود اه یک فلسفه واحد ،امور را در نظام مذاور رهبری می انده همان طور اـه ا گیلـورد نقـل
اول دده ،رهنمود ذیل در مورد نگونگی رف ار با اطفال مورد حکم اانون واا دده اسه« :ابل ا
تصمیم به نگونگی رف ار با طفل یا نوجوان ،دادگاه باید آن اطالعاتی اه میتوانـد بـه سـهوله در
رابطه با رف ار الی وی ،محـیط وانـه ،سـوابق تحصـیلی و تاریخچـه یزدـکی در دسـ رس بادـد را
تحصیل نماید تا آن را اادر نماید به یرونده بـا مالحظـه به ـرین منـاف طفـل یـا نوجـوان رسـیدگی
نمایده» در این الگو دادرسان دارای صالحیه رسمی نسبه بـه یرونـدههـای اطفـال هسـ نده عمـالً،
اینکه نگونه با آن ها بروورد دود در صالحدید بخ

رفاه اج ماعی اسهه یـرا اضـات همچنـان

مایل به جهه گیری رفاه نسبه به جوانان بزهکار و نیا منـد هسـ نده در ایـن رابطـه ،نظـام دادرسـی
اطفال هنمانم یک رویکرد رفاه هماهنم اسه اه بیا ر آمره اسه تا نادی ا طراحـیای اـه
ار ر های فرهنگی نینی و مالحظه اانونی اه بر جامعه هنم انم حاام اسه را منعکن انـده

Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir at 20:20 +0430 on Sunday May 16th 2021

نهادی یی بینی گردد اه ا مااراه مردم در دادرسی اطفال بهره ببرده به هر حال به ابعاد حقوای

دورة  ،42شمارة  ، 58بهار 9315

 921ديدگاههای حقوق قضايی

نگرانی ها در رابطه با نرخ فزاینده جرم بین افراد جوان و تغییرات بالقوهای اـه هنـمانـم بـا آن
روبهرو اسه ،آنگونه اه توسط نین دریاف ه میدود ،میتوانـد باعـت تغییراتـی در ایـن رویکـرد
بزهکاری جوانان اسهه انگلس ان ـ ولز به دنبال رودی اارآمدتر و مؤثرتر برای رسیدگی بـه تعـداد
اهراً فزاینده نوجوانان نیا مند و واطیـ در یی ابقاء ایدئولوژی عـداله در مسـئول المـداد اـردن
جوانان در ابال رف اردانـ اسه و در حالی اه رفاهگرایی را برای امک به آنان در اح را ا رف ار
بزهکارانه به اار میگیرد ()Reichel, 2005: 232ه با این حال این الگـو را مـیتـوان در وصـوا
میانجیگری اعمال نموده بر ایـن اسـاس اانونگـذار ایـران در سـال  2931بـا تصـویب اـانون آیـین
دادرسی ایفری جدید بر انجام این امر مهم همه گمادـه و بـر لـزوم رسـیدگی ویـژه بـر جـرایم
اطفال و نوجوانان همراه با حضور نهادهای مردمی به عنـوان ماـاور در دادگـاه اطفـال و نوجوانـان
تأاید ارده این امر بدیهی اسه اه حضور مااوران در دادگاه اطفال و نوجوانان جلوهای ا تحقق
سیاسه جنایی ماارا ی در آیین دادرسی ایفری اسه اه با عملی ددن مفاد این اانون مـیتوانـد
در ییاگیری ا تکرار و ااه
ددن آنان ،نق

جرایم ویژه گروه سنی اطفال و نوجوانان و با سا ی و با اج ماعی

مهمی داد ه بادده یکی ا مهمترین اهدافی اـه میـانجیگـری ایفـری در مـورد

دادرسی اطفال و نوجوانان دارد و در ارتبا با جامعه دنبال میاند ،مسئله ییاـگیری ا بزهکـاری
اسه یرا بزهکاری ن یجه ان ها و واان هـای عوامـل و مینـههـای گونـاگون بـوده و ا یـک
سرنامه آ نمیوورند لذا ترمیم دخصیه انسانی بزهکـار و برگردانـد موفـق آنهـا بـه صـحنه
اج ماعـ به دور ا معایب برنسب نی بزهکارـ و سایر محاسن میانجیگری ،همگـی مـیتواننـد ا
عوامل ییاگیری ا واوع اح مالی بزه بادده برنامه میانجیگـری ایفـری ا اصـل عـداله ایفـری
ماارا ی ییروی مینماید اه در آن نمایندگان جامعه مدنی در یک فرآیند یویا با تـالر فـراوان،
ییوند دوبـاره بـزه دیـده و بزهکـار را فـراهم مـیآورنـده یکـی ا دیگـر اهـداف و عملکـرد مهـم
میـانجیگـری ،توجـه بـه بعـد مـدیری ی و اداره عمـومی اـوای عمـومی اسـه ،در جـوامعی اـه
تمامیهوواهی وجود دارد؛ توده مردم سهمی در اداره حکومه ندارند ،ولی در جوام مردمسـاالر
اراده عمومی مردم حاام اسه و نهاد میانجیگری نق

عمد ای در آنها ایفا وواهد ارده به طور

الی ،ان قادی در این جا ایراد دده این اسه اه الگوی ماارا ی در حقوق ایفری نوین ایـران هـر
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نند مانند نهاد میانجیگری سعی بر احیاء این الگوی ایفری دارد ،اما در اوانین دادرسـی اطفـال و
نوجوانان به عنوان نهاد میانجیگری یا الگوی ماارا ی یی بینی نگردیدهاند و لذا الگوی حاام بر

نتیجهگیری
همانطو ر اه بیان دد اه در دادرسی اطفال و نوجوانان ،اصول و الگوهایی حاام اسـه اـه ا
دناو هترین الگوهای موجود میتوان به الگوی رفاه ،اانونگرایی و ماارا ی اداره نموده با توجـه
به این الگوها ،اصول مخ لفی میتوانند در ذیل این الگوها مـورد مطالعـه اـرار گیرنـده بـا تصـویب
اانون آیین دادرسی ایفری در سال  2931تحوالت به واوع ییوسـه اـه ا جملـه ایـن تحـوالت،
دادرسی و نحوه رسیدگی به جرایم اطفـال و نوجوانـان در دادگـاه مـیبادـد ا جملـه تغییراتـی در
دکل دادرسی در وصوا جرایم اطفال و نوجوانان صورت گرف ه اسـهه دادرسـی ایفـری ویـژه
اطفال اه ا بدو تماس اودک و توجوان با مقامات ان ظامی تا واتمه رسیدگی به اتهام او ،جریـان
دارد ا حیت ضرورت تأمین هدف واالی انسانی اصالح و تربیه و ییاگیری ا واوع جرم ایاان،
واجد اهمیه اسهه دادرسی باید اامالً غیر علنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرده تاکیل یرونده
دخصیه اه حاوی ا هار نظر م خصصان مخ لف میبادد ،در انـار یرونـده ایفـری و بـه منظـور
اتخاذ واان

مناسب با دخصیه و من

طفل ضرورت دارده با توجه به ایـن موضـوع اـه جـرایم

اطفال ،م کی بر اصول حاام بر دادرسی منصفانه می بادـند ،بایسـ ی عنـوان نمـود اـه ایـن اصـول
میتوانند در حیطه دادرسیهای اطفال نیز جریان ییدا اننده اصولی نون :اصـل برائـه اـه در یـی
م هم نکردن اطفال بپا وواس ه میبادد و به طور مطلق در ماده  3اانون آیین دادرسی ایفری هور
یاف ه اسهه همچنین اطفال میتوانند ا اصولی نون :اصل حق داد ن وایل ،اصل غیرعلنـی بـودن
دادرسی ،اصل سکوت ،اصل م هم نکردن وود و سایر اصول برووردار بادنده ا اینرو مـواد 139
تا  137اانون یاد دده و تمامی اصول مزبور در مواد  1تا  7این اانون آمده ،بایس ی در جرایم اطفال
اعمال گـردده بـرای مثـال در مـاده  1اـانون آیـین دادرسـی ایفـری اصـل اـانونی بـودن جـرایم و
مجا اتها ،در ماده  9اانون  2931اصل برابری و اصدار رأی در سری ترین مان ،در ماده  3اـانون
فوقالذار اصـل برائـه ،در مـاده  9و  3اصـل تفهـیم اتهـام ،در مـاده  7نیـز اصـل رعایـه حقـوق
دهروندی مورد توجه و تأاید اانونگذار ارار گرف ه اسه اما اصل غیرعلنی بـودن دادرسـی اطفـال
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در ماده  329اانون آیین دادرسی ایفری نادیده گرف ه دده اسـه ولـی ا منظـری در اصـل نـوعی
الگوی ماارا ی نسبی در دادرسی اطفال را یادآور می دود اه اجرای آن در بروی نواحی ااور،
جدید مورد توجه اانونگذار ایفری بوده اسه نیز در موارد مخ لفی به امک الگوهـای یـاد دـده
می تواند در دادرسی اطفال ییاده دوند هر نند در ن یجه الگوی مناسـب و اابـل اجـرا در وصـوا
دادرسی اطفال و نوجوانان ،تلفیقی ا الگوی اانونگرایی و رفاهی میبادده
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کتاب نامه منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی و عربی
 وواجه نوری ،یاسمنه ( ،)2931جلوههای دادرسی عادالنه در حقوق ایفری اوداانه در تا ههـای علـوم جنـاییه
یر نظر علیحسین نجفیابرندآبادیه تهرانه میزان.
 جعفری لنگرودی ،محمدجعفره ( )2931ترمینولوژی حقوقه گنج دان ه
 رحمدل ،منصوره ()2931ه دادرسی عادالنه و مقررات دادرسی ایفری ایرانه در تا ههـای علـوم جنـاییه یـر نظـر
علیحسین نجفیابرندآبادیه تهرانه میزانه


راعه ،عباسه ()2931ه اصول آیین دادرسی ایفری ایرانه تهرانه مجد.

 ذبیحی ،جواد ه()2939ه «یرونده دخصیه در اانون مجا ات اسالمی مصـو »2931ه یایـاننامـه ااردناسـی اردـد
حقوق جزا و جرمدناسیه داناگاه علوم و تحقیقات اس ان گلس انه
 صندوق اوداان سا مان ملل م حد (یونیسف)ه ( )2973ه «مجموعه سخنرانیهای ارائه دـده در اارگـاه آمو دـی
دادرسی ویژه جوانان»ه م رجم حمید مرعایه تهرانه
 داملو ،بااره ( )2939ه «اصل برائه در نظامهای نوین دادرسیه در علـوم جنـایی»(در تجلیـل ا اسـ اد دا ـر محمـد
آدوری)ه تهرانه سمهه
 عمید ،حسنه( )2979ه فرهنم عمیده تهرانه امیر ابیر.
 عبادی ،دیرینه ( )2933ه حقوق اودکه تهرانه رودنگران.
 فریدونی ،لیاله ( )2931ه «حمایه ایفری ا اطفال بزه دیده در حقوق داولی»ه یایان نامه ااردناسـیاردـد حقـوق
جزا و جرمدناسی داناگاه آ اد واحد علوم و تحقیقات ما ندران.
 ایاسی ،جاللالدینه ( )2973ه رور تفسیر اوانین ایفریه تهرانه ان اارات دف ر تبلیغات اسالمی.
 اادفی اسماعیلیور ،حسنه ( )2973ه «بررسی وضعیه اوداان ویابانی در ماهد»ه یایاننامه ااردناسیاردد جزا
و جرمدناسیه
 اینیا ،مهدیه ()2933ه علوم جناییه تهرانه ان اارات داناگاه تهرانه ز 9ه
 گلدوسهجویباریه رجبه ()2933ه الیات آیین دادرسی ایفریه تهرانه ان اارات جنگل .
 گلدوسهجویباریه رجبه ()2939ه آئین دادرسی ایفریه تهرانه ان اارات جنگله
 گروه علمی مؤسسه آمو ر عالی آ اد ن ر دان ه ()2939ه اانون یار آیین دادرسی ایفریه تهرانه ن ر دان ه
 معین ،حمیده ()2939ه فرهنم فارسیه تهرانه امیرابیر.
 منصور آبادی ،عباسه (« ،)2939بار اثبات درایط مساعد به حال م همه در علوم جنایی» (در تجلیـل ا اسـ اد دا ـر
محمد آدوری)ه تهرانه سمهه

Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir at 20:20 +0430 on Sunday May 16th 2021

 آووندی ،محموده ()2931ه آیین دادرسی ایفریه ز 1ه تهرانه ان اارات سا مان ناپ و ان ااراته

9315  بهار، 58  شمارة،42 دورة

 ديدگاههای حقوق قضايی922

)ه «بررسی رویه و نگرر اضات دادگاههـای اطفـال تهـران بـه2939(  فرنا و امامیغفاریه ینب، نا ر ادهارمانی
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ه231  تا297 ه صفحات39 جایگزینهای مجا ات حبن»ه فصلنامه دیدگاههای حقوق اضاییه دماره

ب) منابع التین
 Muncie, John .(1999). Youth and Crime. London.
 Albrecht, Hans-Jorg.(1997). Juvenile Crime and Juvenile Law in the Federal
Republic of Germany.
 Hartjen, Clayton A, and Sesha Kethineni. (1977). Comparative Delinquency:
India and the United States. New York: Garland.
 Krisberg, Barry. (2006). Rediscovering the Juvenile Justice Ideal in the United
States, in John Muncie and Barry Goldson (eds.). Comparative Youth Justice.
London: Sage.
 Weinstein, Noah, and John F. Mendoza.(1979). Supreme Court Decisions and
Juvenile Justice. anded. Reno, NV: National Council of Juvenile and Family
Court Judges.
 Bazemore, S. Gordon. (1999). Beyond Punishment, Surveillance, and Traditional
Treatment,Themes for a New Mission in U.S. Juvenile Justice.
 Gaylord, Mark S.(1996). Hong Kong, in Donald J. Shoemaker (ed.).
International Handbook on Juvenile Justice. Westport, CT: Greenwood.
 Reichel, Philip L.(2005). Comparative Criminal Justice Systems: A Topical
Approach.th. ed. Upper saddle River, N.J.: Person.

